
70 Linuxvilág

Grafika, multimédia, szórakozás

Egy igazi Linux guru képes
akár parancssorból is vágni filmet
mencoderrel. Persze ilyenkor nem kell
meglepõdni, ha a Windowson vagy
MacOS X-en nevelkedett családtagok
vagy kollégák a mentõket akarják hív-
ni. Ennek egy fokkal kulturáltabb
megoldás, amit jómagam is alkalmaz-
tam egész sokáig: futtassuk az ingye-

nesen használható Virtualdub-ot
vagy Nandub-ot Wine segítségével.
Ez is csak ideig-óráig megoldás,
hiszen sok kodek szükséges ezekhez
a programokhoz, hogy akármilyen
videófájlt be tudjanak tölteni, vagy
el tudjanak menteni. Már-már
reménytelennek tûnt a dolog,
de feltûnt a színen az avidemux2...

Gépigény
Az avidemux2 gépigénye nem mond-
ható túlzottnak, hiszen egy mai alsó-
középkategóriás gépen is már elfut.
Alsó-középkategóriás gép alatt jelen-
esetben egy minimum 1 GHz-es 256
megabájt memóriával és AGP-s
videókártyával szereltet értek. Nyil-
ván processzorból érdemes minél ko-
molyabbat használni, mert különben
gyakori lesz a „homokóra”. No nem
a szerkesztés közben, hanem amikor
végrehajtja a vágásokat a program
és elmenti a végleges videót.
Nem mondok processzor márkát,
hogy melyik jobb a videóvágáshoz.
Mindenki nyilván olyat fog venni,
amiben hisz és ami még belefér a költ-
ségvetésbe, de egy jó tanács: komo-
lyabb processzorral érdemes belevág-
ni, hiszen egy normál Intel vagy AMD

processzor akár kétszer-háromszor is
gyorsabb lehet ezek butított változatá-
hoz képest (például Celeron, Sempron)
A különbséget a processzor cache
mérete adja, amely kb. 4-8-szoros
(128/256 kbyte vs. 512/1024 kbyte)
szokott lenni.
Illetve a másik dolog, amit jó ha
tud a kedves Olvasó: hiába vett két-
(vagy több) magos processzort, az
avidemux2 csak egy magot használ
(jelenleg). Viszont nagy elõny, hogy
ilyenkor a többi magot másra hasz-
nálhatjuk.

Telepítés
Az avidemux2-t nem szokták mellékel-
ni a Linux telepítõ CD-khez, hiszen
folyamatosan változik, és itt az is igaz,
hogy nem mindegy, mennyire van
gépünkre optimalizálva a program,
hiszen a régebbi architektúrák nem
támogattak bizonyos parancsokat,
amelyek már az újabb processzorok-
ban jelen vannak. Éppen ezért ha
modern processzorral dolgozunk, nem
biztos, hogy optimális futást kapnánk
egy Pentium 2-re szánt bináris prog-
rammal. (A mai disztribúciók többsége
Pentium 2-re van optimalizálva.)
Jelen cikkben a 2.1.2-es (2006. március
1.) verziót fogom bemutatni, hiszen
ez tekinthetõ az utolsó hivatalos
kiadásnak, a többi egyelõre preview

állapotban van.
Noha a forráskód kis méretû – a pro-
jekt honlapjáról csupán 4-5 megabáj-
tot kell letöltenünk (kicsomagolva se
sokkal több 20 megabájtnál), a fordí-
táshoz már legalább 250 megabájt

üres területre lesz szükségünk.
A telepítés a szokásos configure,
make, make install trióval elvé-
gezhetõ, azonban pár csomagot te-
lepítenünk kell elõtte (Debian alatt:
pkg-config, libgtk2.0-dev, libsmjs-dev,
libxml2-dev), amelytõl függ a prog-
ram. Persze ezenkívül fel lehet telepí-
teni további csomagokat is, de azok
nem feltétlenül  szükségesek a prog-
ram fordításához. Az elérhetõ funk-
ciókat a configure parancs a végén
listázza ki.
Amennyiben a jsapi.h fájlt a libsmjs-
dev csomag telepítése után sem találja
a configure parancs, úgy használjuk
a –with-jsapi-include=<DIR>, ahol
a <DIR> az a könyvtár, ahol a jsapi.h

található.
Amit érdemes feltelepíteni pluszként
az adott projektek honlapjairól: XVID,
OSS és/vagy ALSA támogatás, ha me-
net közben szeretnénk hangot hallani,
SDL támogatás, xvideo támogatás
a gyors kezelõfelületért, lame és/vagy
OGG a hangtömörítésért. Nyilván
ezekbõl nem elég a lib csomag, a for-
dításához szükséges az adott csomag
fejlesztõi változatai is (például Debian,
Ubuntu, UHU, stb. esetén). Ha forrás-
ból telepítettük ezeket, akkor legtöbb-
ször az avidemux2 configure paran-
csának meg kell adnunk, hogy az
adott függvénykönyvtár hol található.

Alapok
A program telepítés után az
avidemux2 paranccsal indítható.
A program nyelve a LANGUAGE környe-
zeti változó segítségével állítható be.

Videóvágás – minimalista módra

Ha az ember videót rögzít – legyen az TV felvétel vagy a születésnapi zsúr –
óhatatlan, hogy felesleges részek is belekerülnek, amiket nem kívánunk
megõrizni az utókor számára. Az ilyen részeket illik kivágni. Persze az is
elképzelhetõ, hogy az anyag színvilága nem tetszik, de Linux alatt ezen
is könnyen segíthetünk.
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A 2.1.2 verzió esetén sajnos még nem
tud teljesen magyarul a program.
A program – mint már említettem –
nem professzionális vágóprogram.
Inkább kisebb vágásokra, filmek új-
ratömörítésére ajánlanám. A filmekkel
kapcsolatos beállítások és mûveletek
három csoportra oszthatóak: vágás,
szûrõk (filters) beállítása, tömörítés.

Vágás
Jelenesetben a vágás alatt például azt
értem, hogy ha videóról digitalizá-
lunk, akkor képkockára pontosan nem
tudjuk elkapni a film elejét és a végét.
Az avidemux2 ezt nagyon egyszerûen
meg tudja oldani: kijelöljük a szeg-
mens elejét (A) és a végét (B), majd
a szokásos vágólap mûveleteket alkal-

mazhatjuk, jelen esetben a kivá-
gást/törlést. Egérrel is könnyen kezel-
hetõ a program, de tapasztalatom sze-
rint a billentyûzettel sokkal pontosabb
és gyorsabb a pozicionálás. A billen-
tyûzet jobb oldalán található szám-
billentyûzet használható (ne felejtsük
el benyomni a NumLock-ot). A 2-es
és a 8-as gombokkal a kulcsképkockák
között tekerhetünk, míg a 4-es és
a 6-os gombokkal egy-egy képkockát.
A szögletes zárójelekkel – „[„ és „]” –
rögzíthetjük az aktuális szegmens
elejét és végét (3. ábra).
A legtöbb filmtömörítési megoldás
kulcskockákkal (keyframe) dolgozik.
Röviden az elv: teljes képkockát csak
bizonyos képkockák után mentek le
– például megadott idõközönként, vagy
ha túl sokat változott a kép – a közben-
sõ képkockákat mindig az elõtte lévõ
kulcskockából számolják ki a progra-
mok.  Éppen ezért ne lepõdjünk meg,
ha visszatekerésekor kicsit lassabb
a program, mint elõretekeréskor.

Szûrõk beállítása
A szûrõk beállítása elõtt a videókodeket
állítsuk át valamire, teljesen mindegy.
Ha nem így teszünk, akkor nem férünk
hozzá a szûrõk dialógus ablakához.
Az szûrõk között többféle található.
A legtöbbel csupán minimális módo-
sításokat tudunk megejteni, például
alakíthatunk a videó színvilágán,
élesíthetjük a képet, szélesvásznúra
alakíthatjuk, stb.

Van azonban olyan szûrõ is,
amellyel létfontosságú korrekciókat
hajthatunk végre. Ilyen például
a deinterlacer. Ha például teljes fel-
bontásban (704x576 képpont PAL
esetén) veszünk fel mondjuk TV-bõl,
akkor nagyobb mértékû  vízszintes
mozgásoknál a kép páros és páratlan
sorai szétcsúsznak, fésûs lesz.
A deinterlacer megfelelõ matematikai
mûveletekkel ezt tudja korrigálni.
Amennyiben azonban kisebb fel-
bontásban veszünk fel (352x288 kép-
pont PAL esetén), úgy felesleges
deinterlacert bekapcsolni.
A szûrõk között találunk például olyat
is, amellyel srt formátumú feliratot
„égethetünk” a videóra.
Érdekes, ámde többé-kevésbé haszon-
talan szûrõ, amely elméletileg a tv
csatornák logóit hivatott eltüntetni.
A gyakorlatban ez csak halványítást
jelent, hiszen a logó alatti részt nem
találja, nem találhatja ki az algoritmus.
A filterek sorrendje, lévén, hogy az
ember ritkán választ több hasonlót
egy munkához, lényegtelen, azon-
ban vannak esetek, amikor nem
mindegy, hogy a listában melyik
hol van (7. ábra).
Ha elkészültünk a szûrõk össze-
válogatásával és beállításával,
nyomjuk meg az F5-öt (elõnézeti
ablak) és a csúszka alatt nyomjuk
meg a lejátszást. Ekkor az elõnézeti
ablakban látható, hogy néznek ki
az szûrõk együtt.

11..  áábbrraa Így néz ki egy avidemux2
konfigurálás, ha az ajánlott
kiegészítõk is felkerültek

22..  áábbrraa Információk a megnyitott videóról

33..  áábbrraa Szegmens kijelölése
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Tömörítés
Ha a vágás és a szûrõk kiválasztásával
megvagyunk, akkor itt az ideje elmen-
teni a végeredményt. Azonban egy
jó tanács: mentsük el a projekt fájlt az
elején. Ez az állomány írja le a vágása-
inkat és a szûrõket, illetve azok beállí-
tásait. A mentést azért javaslom, mert
egy esetleges áramszünet esetén nem
kell elölrõl kezdeni, már lesz egy
projektfájl, amit csak be kell tölteni.

A tömörítés kodekenként különbözõ
opciókat ad, de csak pár fontosabbat
emelnék ki, hiszen a többi többnyire
optimális, de akinek nem felel meg,
az próbálgathatja.
Elõször jelöljük ki a használni
kívánt audió és videó kodeket.
Ha nincs a kedvenc kodekünk
a listában, akkor töltsük le az adott
projekt honlapjáról és fordítsuk újra
az avidemux2-t is.

A videót (12., 13. ábra) jellemzõen
kétféleképp tömöríthetjük: fix vagy
változó sávszélességgel. A fix sávszé-
lesség elõnye: hamarabb végez vele
a kedves Olvasó, de nem ad opti-
mális képminõséget. A változó sáv-
szélesség optimális eredményt ad
ugyan, de a program kétszer megy
végig a videón. Az elsõ alkalommal
meghatározza, hova kell több illetve
kevesebb bit. (Például egy autós

66..  áábbrraa Elérhetõ szûrõk listája

77..  áábbrraa Használatban lévõ szûrõk listája

88..  áábbrraa Hang átalakítás

44..  áábbrraa Spirál szûrõ és elõnézete

55..  áábbrraa Színkorrekció
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üldözésnél nagyobb sávszélesség
szükséges, különben kockás lesz
a kép, míg egy csendélethez alig
kell valami, ott szinte nincs változás
a képkockák között.) Második alka-

lommal pedig végrehajtja a tömö-
rítést az elsõ alkalommal letárolt
statisztikai fájl segítségével.
Az egy menetes tömörítésnél jellem-
zõen sávszélességet vár a program,
míg a két menetesnél jellemzõen
várt adat a fájl méretet.
A hangtömörítés (14. ábra) kicsit
könnyebb dolog, hiszen ott 128 kbites
MP3 már többé-kevésbé kiváló
hangminõséget eredményez.

Végül a Format-nál kiválaszthatjuk,
hogy milyen formátumban szeret-
nénk elmenteni a végeredményt.
Ha AVI-n hagyjuk, akkor az esetek
többségében megfelelõ, kivéve,
ha MPEG-et szeretnénk készíteni,
mondjuk DVD-re. Hasznos választás
még az AVI dual channel. Ez lehetõvé
teszi, hogy egy videóhoz két hang-
sávot tároljunk el. Ezeket az Audió

menüben állíthatjuk be.
Ha mindennel megvagyunk, indítsuk
el a mentést. Ekkor a program végre-
hajtja a vágásokat, szûrõket, tömöríté-
seket. A mûvelet a videó hosszától, az
alkalmazott szûrõktõl, a gép sebessé-
gétõl és a tömörítési beállításoktól füg-
gõen akár több órát is igénybe vehet.

99..  áábbrraa Egy nem minimalista fordítás
után elérhetõ hang kodekek

1122..  áábbrraa Xvid tömörítés beállításai

1133..  áábbrraa Xvid tömörítés haladó beállításai

1144..  áábbrraa Hangtömörítés beállításai

1100..  áábbrraa Egy nem minimalista fordítás után
elérhetõ videó kodekek

1111..  áábbrraa Beépített számológép, amellyel
egyszerûen kiszámolható méret
alapján a videó sávszélessége

MMeeddvvee  ZZoollttáánn

(e-medve@e-medve.hu)

2001-ben kezdett
„Linuxolni”, de már
korábban is ismerkedett

a szabad szoftverek világával.
Ha éppen nem a gép elõtt ül, akkor
fotózgat, olvasgat vagy bicajozik.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK

Az Avidemux2 honlapja: 
� http://www.avidemux.org/

Az Ogg honlapja: 
� http://www.xiph.org/

Az Xvid honlapja: 
� http://www.xvid.org/

A Lame honlapja: 
� http://lame.sourceforge.net/
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